
Зміни до Закону України «Про прокуратуру» 

Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва 
повідомляє, що Згідно із Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 з 
01.01.2015 набули чинності зміни до Закону України «Про прокуратуру». 

Зміни до Статті 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих 
Пенсія призначається  в  розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) 
заробітної плати,  до якої включаються всі  види оплати   праці,   з   якої   було   
сплачено   єдиний   внесок  на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування,  а до 1  січня 2011  року  -  страхові  внески  на  
загальнообов'язкове  державне пенсійне  страхування,  одержуваної  перед  
місяцем  звернення  за призначенням пенсії. 
{Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011;  із  змінами,  
несеними згідно із Законами N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 76-VIII ( 76-19 ) від 
28.12.2014} 
Працівникам,   які   не  мають  вислуги  років,  передбаченої частиною першою 
цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на  посадах прокурорів та 
слідчих прокуратури,  а також страхового стажу,  необхідного для призначення 
пенсії за віком у мінімальному розмірі,  передбаченого  абзацом  першим  
частини першої статті 28 Закону  України   "Про   загальнообов'язкове   
державне   пенсійне страхування" (1058-15 ),  після досягнення чоловіками 57 
років, а жінками  віку,  що  на  п'ять  років  менше,  ніж  пенсійний  вік, 
установлений  статтею  26  Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), пенсія призначається в розмірі,   
пропорційному   кількості   повних   років   роботи  на прокурорських  посадах,  
з  розрахунку  60   відсотків   місячного заробітку за відповідну вислугу років, 
передбачену частиною першою цієї статті.  Передбачене цією частиною 
зниження  віку  для  жінок застосовується  також до завершення періоду 
підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.  До досягнення віку, 
встановленого цим  абзацом,  право  на  пенсію за віком мають чоловіки 1960 
року народження і старші після досягнення ними такого віку: 

55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року;  
55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня  1958  року  по 31 грудня 1958 
року;  
56 років  -  які  народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року;  
56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня  1960  року  по 31 грудня 1960 року. 
{ Частина  статті  50-1  із  змінами, внесеними згідно із Законом N  3108-IV ( 3108-15 ) від 
17.11.2005; в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )  від  08.07.2011;  із  змінами,  внесеними 
згідно із Законами  N  1166-VII  (1166-18 )  від  27.03.2014,  N  76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014} 
  
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням 
класного  чину  або  позбавлені  класного  чину  за вироком суду, втрачають 
право на пенсійне забезпечення за вислугою років.  Права на  одержання  
пенсії,  передбаченої  цією  статтею, позбавляються   також  особи,  звільнені  з  
роботи  у  зв'язку  з засудженням   за  умисне  кримінальне  правопорушення,  
вчинене  з використанням  свого  посадового  становища,  або  притягненням до 



адміністративної   відповідальності  за  вчинення  правопорушення, 
пов’язаного  з  корупцією.  У  таких  випадках пенсія прокурорам і слідчим 
призначається на загальних підставах. 
{Частина  одинадцята статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законами   N  4711-VI  
(  4711-17  )  від  17.05.2012,  N  224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, N 76-VIII ( 76-19 ) від 
28.12.2014 }  
 За  пенсіонерами  і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії  
соціального  захисту,  передбачені цим Законом та іншими законами,  крім  
пільг,  які  встановлені  абзацом  першим частини третьої статті 49 цього 
Закону. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають   разом   із   ними,   
мають  також  право  на  медичне обслуговування  в тих медичних закладах, в 
яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури. 
{ Частина  чотирнадцята  статті  50-1 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 
28.12.2014 }  
    
Умови  та  порядок перерахунку призначених пенсій працівникам 
прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України. 
{Частина  вісімнадцята  статті  50-1 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014}  
 
За більш детальною інформацією звертатись до громадської приймальні 
управління Пенсійного фонду України в  Подільському районі м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська ,14.  Приймальні дні та години:  
понеділок-четвер 9:00-18:00;  п’ятниця 9:00-16:45;  обідня перерва 13:00-13:45. 
Телефон для довідок: 425-60-28. 
 


